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Немає потреби доводити важливість вивчення опорних розрізів для стратиграфії і 
кореляції. На жаль, під час вивчення опорних розрізів четвертинних відкладів 
України ігнорували одну дуже важливу умову – обґрунтування віку відкладів 
підошви субаеральної товщі. Практично жоден з опублікованих розрізів не містить 
такої інформації. Як звичайно, вік з’ясували на підставі ідентифікації ґрунтового 
горизонту, який перекриває відклади, що залягають нижче. Однак палеопедологічний 
метод не може дати вікової інформації, оскільки, як і спорово-пилковий, його 
використовують для виділення палеогеографічних етапів розвитку природи регіону в 
антропогені. Виконаний останнім часом аналіз геологічної будови розрізів, у тому 
числі й стратотипових, засвідчив певну умовність визначення віку відкладів 
палеопедологічним методом. Особливо це стосувалось розрізів, які мали надійне 
біостратиграфічне обґрунтування. Виявилось, що один і той же горизонт у різних 
(навіть близько розташованих) розрізах має різну палеомагнітну характеристику. 
Передусім це стосується еоплейстоценових та ранньонеоплейстоценових горизонтів. 
Усе це свідчить про недостатність інструментів палеопедологічного методу для 
ідентифікації ґрунтів. В цьому плані розріз Роксолани вигідно вирізняється з поміж 
інших опорних розрізів чіткою стратиграфічною прив’язкою алювію, що підстеляє 
грунтово-лесову товщу. Ця прив’язка виконана за допомогою  палеонтологічного 
методу.  
Розріз розташований на лівому березі Дністерського лиману на північ від с. 

Роксолани (координати – 46°10' N, 30°27' E). Тут у серії глибоких ярів відслонена 
потужна товща неоплейстоценових лесів і похованих ґрунтів, нижній з яких залягає 
на заплавному алювії кіцканської тераси Дністра [9]. Субаеральну товщу цього 
розрізу вивчали під час підготовки до Міжнародного лесового симпозіуму 1976 р. В 
опублікованому до симпозіуму путівникові [6] наведено дані про будову розрізу, його 
палеомагнітну характеристику, гранулометричний та мінералогічний склад осадів і 
декілька датувань радіовуглецевим методом. Межу ортозон Брюнес–Матуяма прове-
дено в підошві субаеральної товщі над заплавним алювієм. Надалі Ю.Г. Баландін [1] 
доповнив дані про геологічну будову всього межиріччя Дністер–Барабой. Суттєвих 
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виправлень до матеріалів, опублікованих у путівнику, не зроблено. В 1998 р. з’яви-
лась праця А. Цацкіна та ін. [11], у якій межу Брюнес–Матуяма проведено стра-
тиграфічно значно вище, ніж це зробили попередні дослідники. У цьому разі автори 
не взяли до уваги деякі горизонти похованих ґрунтів, унаслідок чого розріз став 
неповним. З огляду на ігнорування віку алювію, який підтверджено палеонтоло-
гічними даними, та фетишизування досліджень сигналу магнітної сприйнятливості в 
лесах і ґрунтах, до ортозони Матуяма зачислено нижню частину розрізу лесової товщі 
з п’ятьма (!) похованими ґрунтами. Водночас, магнітна сприйнятливість не дає часо-
вої інформації, а лише свідчить про її зміни під впливом кліматичних перебудов [10]. 
З урахуванням наведеного вище, опорний розріз Роксолани становить значний 

інтерес з погляду стратифікації лесової серії та обґрунтованості проведення верхньої 
межі палеомагнітної епохи Матуяма, а, отже, і нижньої межі неоплейстоцену. Все це і 
визначило ґрунтовність аналізу наявних матеріалів по опорному розрізу Роксолани, 
які наведено нижче. 
Основою статті стали результати досліджень будови лесів, похованих ґрунтів та 

алювіальних відкладів літологічним, палеонтологічним, палеомагнітним, радіовугле-
цевим і термолюмінесцентним методами. 
Розріз є складним, тому що потребує стикування відслонень низки глибоких ярів 

уздовж приблизно 1 км. Найповніший розріз верхньої частини лесової товщі є у вер-
хів’ях найбільшого яру, вершина якого розташована на найвищих абсолютних відміт-
ках поверхні тераси між селами Роксолани та Миколаївка. Яр розташований північ-
ніше від балки, що відкривається до лиману. Середня і нижня частини розрізу ліпше 
представлені в 150 м на південь від устя балки в стінках глибокого яру та в абра-
зійному уступі. В зведеному розрізі лесової серії прийняті скорочення назв лесових та 
ґрунтових горизонтів регіональної стратиграфічної схеми України. Водночас хро-
ностратиграфічне положення деяких з них (дофінівського, прилуцького, кайдацького) 
не є однозначним, що породжує серйозні дискусії. 
Опорний розріз Роксолани такиий (рис. 1): 
0,0–1,5 м 1. Нижньопонтичні вапняки 
1,5–3,5 м 

 
2. Пісок світло-сірий, косо-, горизонтальношаруватий, різнозернис-
тий, з прошарками гравію та гальки, у підошві конгломерат з чере-
пашками молюсків.  

Молюски таких видів: Potomida sublitoralis T s c h e p., Pseudosturia caudata T s c h e p., 
Crassiana crassoides T s c h e p., Viviparus pseudoachatinoides P a v l., Teodoxus subdona-

steri G o z h., Microcolpia longus G o z h. [2]. 
3,5–5,5 м 3. Пісок сірий, косо- та горизонтальношаруватий, дрібнозернистий, 

прошарками глинистий. 
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Рис. 1. Зведений розріз лесової товщі близько с. Роксолани: 1 – вапняки; 2 – піски з гравієм і 

галькою; 3 – конгломерати; 4 – піски; 5 – суглинки; 6 – леси та лесові суглинки; 7 – поховані ґрунти; 
8 – сучасний ґрунт; 9 – залишки молюсків; 10 – залишки ссавців. 
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Промиванням з глинистих пісків отримано черепашки остракод Cyprideis littoralis  
J o n e s, Aurila notata R e u s s, Caspiolla acranasuta L i v., а також залишки дрібних 
ссавців (у дужках – кількість залишків перших нижніх (m1) та третіх верхніх кутніх 
зубів (M3)): Mimomys intermedius N e w t. (9 m1, 1 M3), Mimomys  ex gr. reidi-pusillus  
(1 m1), Mimomys cf. hintoni F e j f a r (1 M3), Mimomys sp. (1 M3), Allophaiomys 

pliocaenicus K o r m. (9 m1, 8 M3), Prolagurus pannonicus K o r m. (4 m1, 4 M3), 
Lagurodon arankae K r e t z. (2 m1), Clethrionomys cf. sokolovi  T o p a c h e v s k y  
(1 m1), Spermophilus sp. (2 кутні), Ochotona cf. antiqua P i d o p l і c h k o (1 P3), 
Soricidae gen. (нижня щелепа), Castor cf. tamanensis (фрагмент зуба). Серед кісток 
посткрані-ального скелета дрібних хребетних визначено залишки земноводних: по од-
ному Pelabates fuscus L a u r., Rana cf. temporaria L., Rana sp., Lacertidae indet – 1, два 
Serpentes indet [3, 4]. 

5,5–6,2 м 4. Суглинок, місцями супісок зеленкувато-сірий, щільний, з лінзами 
глинистого піску та кротовинами ґрунту, що лежить вище. В підош-
ві стяжіння карбонатів. 

З шару зеленкувато-сірих супісків здобуто кістки посткраніального скелета дріб-
них ссавців та визначено один зуб (М1) давньої строкатки Lagurus sp. 

6,2–7,3 м  
 

5. Сірий похований грунт заплавного габітусу з охристими затьока-
ми 

7,3–8,4 м mr 6. Червоно-бурий похований грунт, піщаниста глина. У кротовинах 
похованого ґрунту знайдено М1 Lagurus sp. 

У групі пилку деревних і чагарників домінує пилок Pinus (36–70%)1, із хвойних 
наявний також пилок Picea (до 1%) і Abies (до 1%). У досить значних кількостях вияв-
лено пилок таких листяних порід: Alnus (6–10%), Betula (2–6), Quercus (6–14), Ulmus 
(4–14), Tilia (2–6), Carpinus (2–6), Fagus (0,5–2,0), Acer, Fraxinus, Salix (до 1), Corylus 
(2–8), Rhamnaceae (1–4%). У невеликих кількостях виявлений пилок Juglans sp., 
Morus sp., Castanea sp. 
Характерною рисою цього інтервалу є найбільше видове розмаїття листопадних 

деревних. Визначений пилок належить такими видам: Alnus glutinosa G a e r t n., 
Betula pubescens E h r h., B.verrucosa E h r h., Quercus robur L., Q.pubescens W i l l d., 
Q.petraea L i e b l., Q.macranthera F i e s c h. et M e y., Quercus sp., Ulmus laevis P a l l., 
U.scabra M i l l., U.suberosa M o e n c h., U.americana L., Ulmus sp., Tilia platyphyllos  
S c o p., T.cordata M i l l., Carpinus betulus L., Fagus orientalis L i p s k y., Corylus 

avellana L., Acer sp. 
У групі трав переважає пилок представників родини Chenopodiaceae (28–42%) і 

Asteraceae (без роду Artemisia) (14–30%). Пилок злаків міститься в спорово-пилкових  
                                                
1 Відсотковий вміст мікрофітофосилій окремих таксонів обчислено за групами. 
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спектрах у кількості 6–16%, полину – 5–8%. З інших трав’янистих рослин виявлено 
пилок родин Cyperaceae, Urticaceae, Ranunculaceae, Lamiaceae, Plantaginaceae, Euphor-
biaceae, Cichoriaceae, Rutaceae, Caryophyllaceae, Polygonaceae, Geraniaceae, Rosaceae, 
Rubiaceae, Liliaceae, Scrophulariaceae та ін. Пилок водяних і прибережно-водяних рос-
лин у цьому інтервалі не перевищує 1 %; вони представлені Typha, Alisma і Potamo-

geton. 
Спори папоротей і зелених мохів досягають 1–4%, більшість з яких належить папо-

ротям Polypodiaceae. Виявлено три спори чистоуста (Osmunda sp.). 
8,4–9,8 м lb 

 
7. Похований ґрунт складної будови: верхній – бурий, нижній – червоно-
бурий. На південь від яру між мартоноським і лубенським похованими 
ґрунтами є прошарок лесоподібного суглинку. 

Спорово-пилкові спектри відрізняються значно вищим вмістом пилку трав і чагар-
ничків (58–79%). У їхньому складі є представники тих же родин, що характеризували 
спектри попереднього інтервалу. Досить багато пилку представників родів і родин 
рослин відкритих місць (Chenopodiaceae – 22–49%; Asteraceae – 12–18%; Artemisia – 
12–20%; Poaceae – 6–14%; Cichoriaceae, Rosaceae, Papaveraceae та інше різнотрав’я – 
18–28%). 
Привертає увагу деяка зміна видового складу пилку родини лободових. У ньому 

переважних представників екологічних груп мезо- і мезоксерофітів змінили пса-
мофіти і ксерогалофіти: Coryspermum hyssopifolium L., Kochia laniflora (S.G.G m e l.)  
B o r b., K.prostrata (L.) S c h r a d., Chenopodium polyspermum L., Ch.botrys L., 
Ch.urbicum L., Atriplex nitens S c h k u h r. 
Для спектрів з відкладів цього інтервалу характерне зниження кількості пилку 

деревних рослин і майже зовсім тут нема пилку рослин-термофілів. У складі пилку 
деревних, як і раніше, переважає пилок сосни. Листяні породи представлені пилком 
вільхи (Alnus glutinosa) – 9–18%, берези (Betula pubescens, B.verrucosa – 6–15), дуба 
(Quercus robur, Q.pubescens, Q.petraea – 4–7), в’яза (Ulmus laevis, U.scabra, U.suberosa 
– 4–6), липи (Tilia cordata – 2–4), ліщини (Corylus avellana – 1–4%). 
Спори представників родини Polypodiaceae (1%) виявленілише в двох нижніх зраз-

ках інтервалу. 
Лубенський етап. Для описуваного відрізка діаграми в складі пилку деревних і 

чагарникових характерна наявність 15 компонентів: Abies (1–4 %), Picea (1–2), Pinus 

(до 66), Alnus (3–21), Betula (1–10), Carpinus (до 15), Quercus (до 26), Ulmus (3–10), 
Fagus (1–4), Fraxinus (1–2), Acer (1–3), Tilia (2–4), Salix (1–6), Corylus (3–10), Rhamna-

ceae (1–6%).  
У складі недеревних рослин пилок представників родини Chenopodiaceae пере-

важає. Пилок роду Artemisia поступився місцем іншим представникам родини Aste- 
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raceae. Трохи зросла частка лугового різнотрав’я й осокових. Майже зник пилок зла-
ків. 
Спори нечисленні (до 6%) і представлені папоротями, зеленими мохами і, одинич-

но, плаунами. 
9,8–11,5 м tl 8. Лесоподібний суглинок, сірувато-жовтий, місцями бурувато-жовтий. 
Серед пилку деревних порід у спектрах панує пилок сосни – 80%. Кількість пилку 

вільхи коливається в межах 5–12%, верби – 4–16%. Пилок берези, дуба, в’яза і ліщини 
є постійно в кількостях 2–12, 3–12, 3–12, 2–10% відповідно. Невисокі значення (у 
середньому 2–3%)  є пилки крушинових. 
Серед пилку недеревних рослин простежено збільшення як видового, так і кількіс-

ного складу окремих компонентів. Зафіксовано міститься пилок винятково наземних 
рослин Chenopodiaceae, Artemisia, Asteraceae, Poaceae, Cichoriaceae, Lamiaceae, Papa-
veraceae, Caryophyllaceae, Plumbaginaceae, Rosaceae, Fabaceae, Plantaginaceae. 
Спори, представлені зеленими мохами і папоротями родини Polypodiaceae (1–3%), 

знайдено лише в нижній частині лесової товщі. 
11,5–13,4 м zv 

 
9. Червонувато-бурий похований ґрунт, місцями подвійний, верхній 
червонувато-коричневий. У підошві червонувато-бурого ґрунту чис-
ленні стяжіння карбонатів. 

На відміну від спектрів попереднього горизонту, завадівський ґрунт має досить 
високий вміст пилку деревних рослин, у тому числі листяних порід, представлених 
такими видами, як Quercus robur,Q.pubescens, Q.petraea, Carpinus betulus, Tilia corda-

ta, T.platyphyllos, Acer sp., Fagus orientalis. Серед деревних і чагарників визначено 
також Pinus sylvestris L., Picea sp., Betula pubescens, Corylus avellana. Термофільні 
породи представлені невеликою кількістю пилку Morus, Juglans, Olea, Cupressaceae. 
Склад пилку трав’янистих рослин відрізняється великою кількістю представників 
різнотрав’я, що належить до 19 родин (переважають Asteraceae, Polygonaceae, 
Apiaceae, Fabaceae). Трохи знижена частка пилку родини Chenopodiaceae і роду Arte-
misia. У двох зразках виявлений пилок Nyssa sp. У спектрах наявні рослини гігро- і 
гідрофітів (до 2%), а також спор (до 14%), що належать до родини Polypodiaceae, Ly-
copodiaceae і порядку Bryales. Визначено два зерна, що належать Osmunda cinnamo-

mea L. 
13,4–15,2 м or 

 
10. Лес, суглинок палево-жовтий, середній, однорідний, крупнопи-
луватий, карбонатний. 

15,2–15,7 м pt 
 

11. Похований змитий бурий ґрунт, з неповним ґрунтовим профілем, 
представлений важким суглинком. 

Під час формування ґрунту зафіксовано незначне потепління і збільшення воло-
гості клімату, що сприяло зміні степу з ксерофільного на мезоксерофільный.  
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15,7–22,5 м dn 
 

12. Лес, суглинок палевий, сірувато-палевий, середній, в середній 
частині стовпчастої структури, мікропористий, крупнопилуватий, 
карбонатний. 

Характер спорово-пилкових спектрів горизонту лесу значно відрізняється від спек-
трів похованого ґрунту, що залягає нижче. У них чітко переважає пилок трав’янистих 
рослин, вміст якого коливається в межах 74–92%. На частку деревного пилку при-
падає 8–26%. Спори не знайдені. Привертає увагу дуже збіднений склад деревних, 
вони представлені практично є пилком сосни. З інших деревних у незначних кіль-
костях по всьому горизонту в спектрах присутній пилок вільхи, верби, берези. З лис-
тяних порід представлені тільки дуб і клен татарський. 
У складі трав’янистих переважають лободові, полин та астрові. Визначено також 

злаки, осокові й різнотрав’я збідненого складу (Plumbaginaceae, Cichoriaceae, Ru-
biaceae, Papaveraceae). Виявлено пилок ефедри (Ephedra dystachia L.). 
22,5–24,1 м kd 

 
13. Похований ґрунт коричнювато-бурий з потужним ілювіальним 
горизонтом, суглинок важкий. 

Осадкам властиві паліноспектри зі значним переважанням пилку трав’янистих 
рослин (60–76%). У їхньому складі панує Asteraceae, у тім числі рід Artemisia. Досить 
значний відсоток (до 14%) пилку родини Poaceae. Наявний пилок мезоксерофітів 
родини Chenopodiaceae, а також різнотрав'я (Cichoriaceae, Brassicaceae, Polygonaceae, 
Lamiaceae, Papaveraceae, Caryophyllaceae, Apiaceae та ін.). Серед деревних переважає 
пилок Pinus. Пилок широколистяних порід Quercus, Acer, Fraxinus міститься в нез-
начній кількості – 13,6 і 3%, відповідно. Також у невеликій кількості виявлено пилок 
Betula і Corylus. Крім Corylus, серед чагарників є пилок Euonymus, Viburnum, Cra-
taegus, Sambucus і Rhamnus. Спори представлені  мохами Bryales і папоротями родини 
Polypodiaceae. 
Очевидно, що відклади цього ґрунтового комплексу в розрізі скорочені, тому що 

спектри фіксують лише термоксеротичну стадію міжльодовиків’я. 
24,1–26,0 м ts 

 
14. Лес, суглинок палево-жовтий, середній, з кротовинами, які запов-
нені породою з ґрунту, що лежить вище. 

Відклади містять невелику кількість пилку і спор, серед яких переважає пилок 
трав’янистих (до 88%), представлений, головно лободовими, астровими (у тому числі 
полином) і злаками, а також різнотрав'ям дуже збідненого складу (Cichoriaceae, Bras-
sicaceae, Lamiaceae). З деревних наявні одиничні пилкові зерна Quercus robur, Fraxi-

nus excelsior L., Acer tataricum L., Corylus avellana. Спори належать Bryales. 
26,0–29,1 м pl 

 
15. Складно побудована свита, що складається з трьох коричневато-
бурих, сірувато-коричнювих і червоно-бурих похованих ґрунтів, що 
розділені світлими підгоризонтами лесових суглинків. 
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Як і для попереднього горизонту, спектри похованих ґрунтів мають досить низький 
вміст пилку деревних і чагарникових рослин. Усереднені співвідношення головних 
компонентів у спектрах такі: АР – 16%, NАР – 82, Р – 2%. Незважаючи на невисокий 
відсоток участі в спектрах, склад деревних і чагарників досить різноманітний. Як і в 
спектрах попередніх інтервалів, переважає пилок сосни. Пилок листяних порід 
належить Quercus robur, Q.petraea, Tilia cordata, Fraxinus excelsior, Acer tataricum, 

A.campestre, Carpinus betulus, дрібнолистих – Alnus glutinosa, Salix sp. Чагарники 
представлені пилком  Corylus avellana L., Viburnum lantana L., Sambucus sp., Crataegus 
sp., Euonymus sp., Ligustrum vulgare L. У групі пилку трав переважає пилок пред-
ставників родин Poaceae і Asteraceae. Пилок лободових і полину міститься в спорово-
пилкових спектрах у менших кількостях. З інших трав’янистих рослин вичвлено пи-
лок родин Cyperaceae, Lamiaceae, Plantaginaceae, Euphorbiaceae, Cichoriaceae, Cary-
ophyllaceae, Polygonaceae, Rosaceae, Liliaceae, Scrophulariaceae та ін. Спори нечислен-
ні (до 2%) і представлені папоротями й зеленими мохами.  
У ранніх публікаціях [1, 6, 8] вважали, що в розрізі Роксолани прилуцький гори-

зонт представлений складною похованою свитою, що утворена з трьох ґрунтів, розді-
лених лесовими суглинками. Результати пилкового аналізу дали змогу припустити, 
що тільки два нижні підгоризонти належать до прилуцького ґрунту. Третій же, верх-
ній, належить до першого інтерстадіалу останнього зледеніння і корелює з інтерс-
тадіалом Amersfoort/Brørup. У складі спектрів цього ґрунту переважає пилок лучно-
степового різнотрав’я. Склад деревних і чагарників стає менш різноманітним: Quercus 

robur, Acer tataricum,Carpinus betulus (тільки в нижній частині горизонту), Salix sp., 
Euonymus sp. 
Лесові суглинки, що розділяють ґрунти прилуцького комплексу – суглинок пале-

вий, середній, макропористий, зі стовпчастою структурою, карбонатизований. 
29,1–37,0 м ud 

 
16. Лес, суглинок палевий, середній, макропористий, крупно пилу-
ватий, карбонатний. 

Зі складу спорово-пилкових спектрів випливає, що нагромадження лесу відбува-
лося за умов збільшення сухості клімату й одночасного відносного похолодання. 
Цьому інтервалу властива різка зміна спектрів, у яких зафіксовано значне збільшення 
частки  пилку трав’янистих рослин (82–95%). У складі деревних майже повністю 
зникне пилок широколистяних порід. Водночас збільшилася кількість пилку сосни 
(80–90%). Зареєстровано постійну наявність у спектрах, хоча й у невеликих кількос-
тях, пилку верби (2–4%). 
У складі пилку трав’янистих переважають лободові, більшість з яких належить до 

групи псамофітів і ксерофітів. Значно зросла порівняно з попереднім інтервалом, кі-
лькість пилку полину, особливо в кінці інтервалу. Склад пилку різнотрав’я збіднений  
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(Cichoriaceae, Plumbaginaceae, Brassicaceae, Rosaceae, Polygonaceae, Rubiaceae, Cis-
taceae). У всіх спектрах наявний пилок злаків і осок. 
37,0–38,9 м vt 

 
17. Похований червонувато-бурий ґрунт, сильно насичений окисла-
ми заліза, важкий суглинок з плівками та затіканнями маригану, по-
тужним карбонатним ілювіальним горизонтом. У товщі ґрунту за-
фіксовані кристали гіпсу. Межа між ілювіальним горизонтом і ґрун-
товим шаром (А1В) дуже різка. 

Дані пилкового аналізу свідчать про деяке збільшення частки пилку деревних рос-
лин, кількість якого варіює в межах 15–18%. Серед деревних порід переважає сосна 
(Pinus sylvestris), максимальний вміст якої дорівнює 76%. Значно уступає їй пилок 
дуба (Quercus robur), вільхи (Alnus glutinosa), берези (Betula sect. Alba), клена (Acer 
tataricum), верби (Salix sp.). Пилок граба і липи визначений лише в декількох зразках 
у кількості, що не перевищує 1% від суми пилку деревних порід. Чагарники представ-
лені пилком Viburnum lantana, Ligustrum vulgare L., Euonymus sp., Crataegus sp. 

38,9–48,0 м bg 
 

18. Лес, суглинок палевий, світло-палевий, легкий. У верхній части-
ні горизонту зареєстровано прошарок вулканічного попелу. 

Спорово-пилкові спектри з горизонту лесу мають надзвичайно збіднений склад 
пилку деревних порід (сосна, береза); невелику кількість пилку широколистяних (у 
цьому випадку дуба) і лише в нижній частині горизонту; значну перевагу в складі тра-
в’янистих пилку злаків і широку участь пилку полину і лободових; збіднений склад 
різнотрав’я. 
48,0–48,8 м df 

 
19. Світло-коричневий похований ґрунт, суглинок важкий, ближче до 
підошви горизонту сіруватий, з кротовинами, що заповнені коричне-
вим суглинком. Наявний потужний ілювіальний горизонт, кристали 
гіпсу. 

48,8–49,7 м df 
 

20. Коричневий похований ґрунт, суглинок важкий, зі слідами мар-
ганових та залізистих сполук. 

Ближче до вододілу між двома дофінівськими ґрунтами є прошарок лесоподібного 
суглинку сірувато-жовтого кольору. 
49,7–51,5 м pč 21. Лесоподібний суглинок палевий, середній, макропористий, круп-

нопилуватий. 
51,5–52,1 м pč 22. Світло-коричневий похований ґрунт, суглинок середній. 
52,1–55,9 м pč 23. Лес, суглинок бурувато-палевий, середній. 

55,9–56,5 м 24. Сучасний ґрунт. 
Палеонтологічні дані. Отримані палінологічні дані (рис. 2) дали змогу, хоча й тро-

хи фрагментарно, відтворити картину розвитку природних умов цієї території на 
впродовж неоплейстоцену. 



118                                                                            П. Гожик, М. Комар, О. Крохмаль і ін. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Палінорози неоплейстоценових відкладів розрізу Роксолани: 1 – АР; 2 – Artemisia;  

3 – різнотрав’я; 4 – третинні рестанці; 5 – Pinus; 6 – Betula+Alnus; 7 – NAP; 8 – сума широколистяних. 
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У дослідженому віковому відрізку виділено десять інтервалів з теплими або помір-
но теплими кліматичними умовами, коли зростали лісові формації. Це мартоноський 
(Kromer, Małopolski), лубенський (Voigtstedt, Ferdynandów), завадівський (Holstein, 
Mazowiecki), потягайлівський (Zbójno), кайдацький (Rügen, Lubawski), прилуцький 
(Riss-Würm, Eem), ранньовалдайський (Amersfoort/Brërup), вітачевський, дофинівсь-
кий та суббореал-атлантичний етапи (SB/AT). 
Мартоноський етап – час існування мезофільного лісостепу. Трав’янистий пок-

рив мав переважно злаково-різнотравний склад за участю лободово-полинових угру-
повань з невеликою домішкою осокових. Ліси були роз’єднаними деревами угрупо-
ваннями, що траплялись у зниженях рельєфу. Їхня характерна риса – найбільша видо-
ва розноманітність листопадних деревних: Alnus glutinosa, Betula pubescens, B. Verru-

cosa, Quercus robur, Q. pubescens, Q. petraea, Q. macranthera, Quercus sp., Ulmus laevis, 
U. scabra, U. suberosa, U. americana, Ulmus sp., Tilia platyphyllos, T. cordata, Carpinus 

betulus, Fagus orientalis, Corylus avellana, Acer sp. Лісам цього часу притаманна наяв-
ність третинних реліктів Juglans sp., Morus sp., Castanea sp. 
У сульський етап намітилася тенденція до похолодання й аридизации. У рослин-

ному покриві зменшилася частка термофільних елементів і посилилося значення тра-
в’янистої рослинності. Розширилися безлісі ландшафти. Очевидно, на пласких і слаб-
кохвилястих межиріччях переважали трави і чагарнички, більшість з який – псамо-
фіти і ксерогалофіти (Coryspermum hyssopifolium, Kochia laniflora, K.prostrata, Cheno-

podium polyspermum, Ch.botrys, Ch.urbicum, Atriplex nitens). У цей час ліси були пред-
ставлені, головно, заплавними і байрачними типами. 
Лубенський етап супроводжувався посиленням частки лісових формацій. У рос-

линному покриві цього вікового відрізку дуже істотну роль відігравали широко-
листяні породи. Головною лісоутворювальною породою, очевидно, був дуб (Quercus 

robur, Q.pubescens). Однак порівняно з мартоноським етапом, остепнення було трохи 
більшим. Значну роль у рослинному покриві відігравали лучно-різнотравні й степові 
ценози.  
Тілігульський етап вирізнявся подальшим посиленням континентальності клімату 

і збільшенням його аридизації. На піднесених ділянках переважали монодомінантні 
фітоценози з ксерофітних лободових (Atriplex nitens, Kochia prostrata, Echinopsilon 
sedoides та ін.), а розріджені лісові угруповання складалися, головно, із хвойних. 
Із загальною тенденцією зміни клімату до континенталізації амплітуди його ко-

ливань у межах раннього неоплейстоцену були менші, ніж у середньому і пізньому 
неоплейстоцені. 
Завадівському етапу притаманні складні зміни клімату і рослинності. Для нього 

характерна наявність принаймні двох кліматичних оптимумів, розділених похолодан- 
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ням. Зональним типом рослинного покриву був лісостеп. Наявність у складі деревних 
представників панголарктичної (Abies, Picea, Pinus, Alnus, Betula, Salix, Rhamnus, 

Cornus), американо-євроазійської (Carpinus, Quercus, Ulmus, Fagus, Fraxinus, Acer, 

Tilia, Corylus ) і елементів американо-середземноморсько-азійської (Juglans, Castanea, 
Rhus, Liquidambar) груп свідчать про клімат, близький до середземноморського, у 
будь-якому, під час першого вагомішою кліматичного оптимуму. 
Надалі роль рослин-термофілів трохи змінилася і до кінця міжльодовиків’я вони 

так і не відновили своїх позицій, загублених під час проміжного похолодання. Напри-
кінці міжльодовиків’я зі складу лісів зникали горіх, каштан, сумах, шовковиця, кизил. 
За ступенем розвитку деревної рослинності цей час можна порівняти з мартоно-

ським. Однак лучно-різнотравні та різнотравно-злаково-лободові ценози продовжува-
ли відігравати значну роль у рослинному покриві. 
Завадівський етап останній, частка дерева і чагарників у рослинному покриві до-

сить значна, а зональним типом рослинності був лісостеповий. З часу дніпровського 
зледеніння, зональним типом рослинності став степ. Рослинний покрив формувався в 
умовах нестачі вологи і набув специфічних рис, що виразилося в пануванні на 
межиріччях трав’янистої степової рослинності. 
У дніпровський етап ступінь суворості клімату значно перевершив ранньонео-

плейстоценові льодовикові етапи. Покривне зледеніння, що охопило територію Укра-
їни до 49о N, навіть у позальодовиковій зоні призвело до зникнення більшості релік-
тів, що вже ніколи не брали участі в складі флор південного регіону. 
Це був час існування на досліджуваній території степу ксерофільного типу. Тра-

в’янистий покрив мав, головно, лободово-полиново-різнотравний склад за участю 
злакових та осокових. Роз’єднані деревні угруповання збідненого складу збереглися в 
зниженнях рельєфу. 
Інтерстадіал під час дніпровського зледеніння супроводжувався утворенням потя-

гайлівського похованого ґрунту. У цей час незначне потепління і зволоження клімату 
сприяло зміні характеру степу з ксерофільного на мезо-ксерофільний.  
Кайдацький етап вирізнявся порівняно значним поширенням лісових формацій. У 

складі лісових угруповань нарівні з хвойними брали участь широколистяні помірно 
термофільні елементи дендрофлори – Quercus robur, Fraxinus excelsior, Acer tataricum, 
A.campestre. Чагарниковий ярус утворювали Euonimus, Rhamnus, Viburnum, Crataegus, 

Corylus avellana. Однак, незважаючи на розширення площ, укритих лісами, ландшафт 
залишався степовим. У трав’яно-чагарничковому покриві переважали різнотравно-
злакові угруповання.  
Тясминський етап характеризувала зміна клімату – похолодання й аридизація. 

Однак покривне зледеніння, що мало значний вплив на територіях, розташованих  
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ближче до півночі, позначилося в Північному Причорномор’ ї значно менше ступені. 
Зміна клімату призвела до скорочення (але не до повного зникнення) лісових ділянок 
і збільшення частки степових формацій. У долинах рік і зниженнях рельєфу зберег-
лися одиничні представники широколистяних деревних (Quercus robur, Fraxinus 
excelsior, Acer tataricum, Corylus avellana). Серед трав’янистих зросла частка рослин 
порушених субстратів (представники родин Chenopodiaceae, Brassicaceae, Cichoriaceae 
та ін.).  
Прилуцький етап – час розширення лісових ділянок, у яких важливу роль відіг-

равали широколистяні породи. На досліджуваній території ці ділянки перемежову-
валися з лучно-степовими. Аналіз складу дендрофлори засвідчив, що протягом прилу-
цького часу співвідношення її елементів не було незмінним. Можна утворити такий 
ряд елементів широколистяної дендрофлори, що послідовно переважала в ценозах: 
дуб–липа–граб. Ліщина (Corylus avellana), яка була характерним видом зазначеного 
часового відрізку майже для всієї території Європи, не знайшла сприятливих умов 
розвитку в цьому регіоні і збереглася лише в чагарниковому ярусі нарівні з кленом 
татарським, вовчими ягодами, глодом, бруслиною, бузиною. Невеликі соснові ліси 
займали піщані тераси, а зволожені ділянки були зайняті  вербою і вільхою клейкою. 
Удайский етап. Посилення континентальності клімату, зумовлене останнім зледе-

нінням, супроводжувалося поширенням степової рослинності ксерофільного типу. 
Переважали лободові й полини, повсюди були злаки і ксерофільне різнотрав’я (пред-
ставники родин Caryophyllaceae, Plumbaginaceae, Rubiaceae, Cistaceae, Cichoriaceae та 
ін.). У складі лободових істотну роль грали псамофіти (Corispermum hyssopifolium, 
Chenopodium polyspermum, Kochia laniflora), а до кінця інтервалу посилилося зна-
чення ксерофітів (Atriplex patula L., A.nitens S c h k u h r., Salsola ruthenica I l j i n., 
Kochia prostrata (L.) S c h r a d.). Деревні й чагарники зберігалися в долинах рік і 
глибоких тінистих балках, де зі стоком накопичувалася достатня кількість вологи. 
У вітачівський етап такі деревні й чагарники, як Betula sect. Alba, Quercus robur, 

Tilia cordata, Acer tataricum, Ligustrum vulgare, Viburnum lantana, Crataegus, Euony-

mus, зберігалися в заплавах рік, ярах і балках. На піщаних терасах могла існувати 
Pinus sylvestris L. Вододільні простори були зайняті степовою рослинністю з пере-
важанням дерновинних злаків і ксерофільного різнотрав’я.  
У бузький етап на досліджуваній території сформувалися полиново-типчакові й 

полиново-дерново-злакові степи, що свідчить про посушливий клімат. У цей час по-
дібні асоціації траплялися в районах із середньорічною кількістю опадів, що не пере-
вищували 300 мм у рік. Можна припустити, що в цей час лише на невеликих ділянках 
збереглася убога деревна рослинність (сосна і береза). 
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Континентальний і холодний кліматичний режим пізньольодовикового часу змі-
нився потеплінням під час утворення дофінівського похованого ґрунту. Можливо, 
дофінівський етап можна скорелювати з осциляцією Bølling (Bølling/Allerod). 
Склад деревинно-чагарникових угруповань дофінівського часу порівняно з вітачев-

ським практично не змінився, як і приуроченість цієї рослинності до знижених форм 
рельєфу. Рослинність піднесених ділянок – різнотравно-злакові угруповання мезотич-
ного вигляду, а південні схили ярів і балок та прибережні ділянки були зайняті ксеро-
фітною рослинністю (лободові, ефедра). 
Час формування причорноморського лесу вирізнявся пануванням степової рослин-

ності ксерофільного типу. 
У голоцені рослинність території була степовою, близькою до сучасної, але, мож-

ливо, лісові угруповання займали трохи більші ділянки. 
Отже, характер рослинного покриву змінювався залежно від фізико-географічних 

умов і переусім клімату. Протягом усього плейстоцену переважав спрямований про-
цес остепнення. На цьому тлі розширювалися простори, зайняті у плювіальні етапи 
деревною рослинністю. Плювіальні етапи ритмічно змінювали етапи аридні з розвит-
ком степових і напівпустельно-степових (?) трав’янистих формацій зі зменшенням 
площ, зайнятих деревною і луговою трав’янистою рослинністю. 
Як і плювіальні етапи, кожний з аридних мав особливості, пов'язані зі ступенем 

участі деревної рослинності та її складом, а також перерозподілом домінантів трав’я-
нистих ценозів. 
Зміни рослинності в ранньому неоплейстоцені були менш диференційними харак-

тер і відображали більше зміни кількісних співвідношень між деревними і трав’янис-
тими, ніж заміщення одних порід іншими. У середньому неоплейстоцені внаслідок 
впливу дніпровського покривного зледеніння в складі рослинного покриву рослин 
термо- і гігрофілів. Спочатку зі складу флор зникли представники американо-
середземноморсько-азійської групи, а надалі значно зменшилися свої ареали пред-
ставників американо-євроазйької і навіть деяких елементів панголарктичної груп. 
Алювіальні відклади тераси залягають на понтичних вапняках і представлені тов-

щею гравійників, різно- і дрібнозернистих пісків. Шляхом промивання з пісків отри-
мано викопний кістковий матеріал [3, 4]. 
Мікротеріофауна, без сумніву, належить до ногайского етапу розвитку таманського 

фауністичного комплексу дрібних ссавців. Це визначено за спільними видами Allo-

phaiomys pliocaenicus і Prolagurus pannonicus. 
Раніше в товщі алювію знайдено залишки великих ссавців: Archidiscodon meri-

dionalis tamanensis D u b. і Dicerorhinus etruscus F a l c., що також належать до таман-
ського комплексу [7]. 
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Рештки молюсків із руслового алювію (Potomida sublitoralis T s c h e p., Pseudostu-

ria caudata T s c h e p., Crassiana crassoides T s c h e p., ets) є характерними видами 
кіцканської (великокосницької) тераси Дністра, яка формувалась у пізньому еопле-
йстоцені і зіставлена з середнім–пізнім апшероном [2]. 
Промиванням з глинистих пісків отримано черепашки солонуватоводних остракод: 

Cyprideis littoralis J o n e s, Aurila notata R e u s s, Caspiolla acranasuta L i v. Перший 
вид відомий з пізнього міоцену (сармату), другий – з пізнього пліоцену (апшерону), 
тоді як Caspiolla acranasuta зафіксовано починаючи з гурію (еоплейстоцен). 
Ми також виконали пробне промивання породи з кротовин мартоноського чер-

воно-бурого похованого ґрунту. Кротовинами насичена товща зеленкувато-сірих 
супісків, що підстилають цей ґрунт. Знайдено кістки скелета і два кутні зуби. Один з 
них (М1) належить Lagurus sp., інший не вдалося ідентифікувати. 
Для визначення стратиграфічного положення відкладів, що вміщують фауну, про-

аналізовано не тільки кількісний і якісний її склад, а й морфометричні показники 
найбільш представницьких (реперних) видів: Allophaiomys pliocaenicus, Prolagurus 

pannonicus і Mimomys intermedius. Потім виконано порівняння цих показників з ана-
логічними показниками для цих же видів із близьких за віком місцезнаходжень 
України (Ногайськ, Каіри, Ушкалка, Черевичне 1). 
Морфологічний аналіз структури зубів засвідчує, що еволюційний рівень роксо-

ланських нориць вищий, ніж нориць із розрізів Ногайськ, Каіри й Ушкалка. У цьому 
разі з гризуни місцезнаходження Черевичне 1 мають прогресивніший вигляд, ніж з 
розрізу Роксолани, де ще не відзначений вид M. hintoni. 
Динаміку розвитку фаун ногайської фази таманського комплексу ми уявляємо так: 

поява A. pliocaenicus, останні Prolagurus ternopolitanus (Тарханкут) — поява P. Panno-

nicus (Ногайськ) – еволюція Allophaiomys, Prolagurus, Mimomys, епоха Матуяма ви-ще 
епізоду Харамильо (Каіри, Ушкалка, Роксолани). 
Теріоасоціація місцезнаходження Роксолани, найімовірніше, завершальна в ряді 

асоціацій ногайської фази таманського фауністичного комплексу.  
Наведемо деякі зауваження, що стосуються палеоекологичних умов існування  рок-

соланської мікротеріофауни. Для неї було характерне слабке представництво лісових 
і лісостепових видів (менше 10% залишків) за помітного домінування представників 
лугових стацій (близько 40%). На досить високому кількісному рівні перебували й 
інтразональні види (близько 25% кожний). Усе це свідчить про значний розвиток у 
той час розгалуженої гідромережі із суходільними, низинними і заплавними луками з 
мезофільним багаторічним травостоєм, а також наявність степових просторів на 
плакорах.  
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Результати термолюмінесцентного датування відкладів лесово-ґрунтової серії  
опорного розрізу Роксолани 

Глибина, м Порода Абсолютний вік Індекс 
47,0 Лес 27 ± 3 bg 

40,5 Лес 30 ± 4 bg 

40,0 Лес 34 ± 5 bg 

39,5 Лес 30 ± 4 bg 

38,0 Похований ґрунт 46 ± 6 vt 

36,2 Лес 66 ± 10 ud 

35,5 Лес 67 ± 10 ud 

30,5 Лес 78 ± 22 ud 

29,8 Лес 74 ±14 ud 

28,7 Похований ґрунт 82 ± 18 pr 

26,7 Похований ґрунт 122 ± 20 pr 

26,3 Похований ґрунт 137 ± 23 pr 

25,4 Лес 163 ± 24 ts 

24,8 Лес 200 ± 25 ts 

23,8 Похований ґрунт 203 ± 25 kd 

23,4 Похований ґрунт 217 ±27 kd 

21,0 Лес 260 ±30 dn 

19,7 Лес 277 ±30 dn 

18,3 Лес 260 ±30 dn 

17,0 Лес 271 ±30 dn 

14,3 Лес 298 ±32 or 

13,0 Похований ґрунт 346 ±35 zv 

12,5 Похований ґрунт 374 ±38 zv 

12,0 Похований ґрунт 420 ±43 zv 

11,0 Лес 450 ±45 tl 

10,5 Лес 472 ±48 tl 

8,0 Похований ґрунт 800 ±87 mr 

 

Як бачимо з таблиці, дослідження виконані за зразками лесів та похованих ґрунтів 
від бузького до мартоноського горизонтів. Наймолодші леси, на жаль, через специфі-
ку методу не можливо було датувати. Етап бузького лесонакопичення, згідно з 
отриманими даними, розпочався близько 30 тис. років тому, що загалом збігається з 
датуваннями пізньовісконсинських лесів. Вітачівський ґрунт визначено за одним 
зразком. Отримано дату 46 тис. років. Удайські леси, потужність яких на території  
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України становить у середньому близько 2 м, у розрізі Роксолани мають потужність 
8–9 м. Їхній вік виявився в межах 60–80 тис. років. Три поховані ґрунти, які ми 
зачислили до прилуцького горизонту, виявились суттєво різновіковими. У цьому разі 
верхній ґрунт з датою 82 тис. років, очевидно, належить до інтерстадіалу пізнього 
неоплейстоцену. Дати ж щодо двох нижніх ґрунтів (122 та 137 тис. років) загалом 
вписуються в межі мікулинського міжльодовиків’я. Привертає увагу досить трива-
лий час (близько 40 тис. років) накопичення лесу тясминського горизонту, що дисо-
нує з його потужністю – 2,0–2,5 м. Водночас дніпровські леси (близько 6 м) мають 
дати від 260 до 278 тис. років. Як і передбачали, з огляду на потужність двох ґрунтів 
завадівського горизонту тривалість їхнього формування була досить значною – бли-
зько 60 тис. років. Вік тилігульського лесу загалом співвідноситься з віком крукени-
цької морени, що саме по собі симптоматичне. Не менш цікавою є дата мартоносько-
го грунту (приблизно 800 тис. років), з огляду на те, що в його підошві проводять ме-
жі Брюнес–Матуяма.  
Дані радіовуглецевого аналізу. Датування верхньої частини розрізу Роксолани 

радіовуглецевим методом виконували неодноразово. Загалом отримані дати дають 
достатньо чітку картину швидкостей лесонакопичення. Виняток становлять дати по 
зразках із дофінівського ґрунту – від 14 до 24 тис. років. У цьому разі вік буського 
лесу коливається від 16±1,9 тис. років над шаром вулканічного попелу до 25±2,4 тис. 
років у підошві. Щодо вітачівського ґрунту є лише одна дата – 30±2,1 тис. років. Вік 
удайських лесів у верхній частині товщі – 43±2,5, а в нижній – понад 50 тис. років. Як 
бачимо, і термолюмінесцентні, і радіовуглецеві дати свідчать про пізньонеоплейсто-
ценовий (валдайський) вік лесової товщі над трьома ґрунтами прилуцького гори-
зонту, під яким А. Цацкін та ін. [11] провели межу палеомагнітних ортозон Брюнес–
Матуяма.  
Дані палеомагнітного аналізу. Під час підготовки до лесового симпозіуму леси і 

поховані ґрунти дослідили палеомагнітним методом. Виявили, що практично вся 
субаеральна товща належить до епохи Брюнес, нижня межа якої є в підошві мартоно-
ського похованого ґрунту. Водночас зафіксовано низку епізодів оберненої полярності 
у відкладах причорноморського, бузького, прилуцького, кайдацького, дніпровського, 
орельського, завадівського та лубенського горизонтів (див. рис. 1). Особливо потуж-
ний епізод оберненої полярності припадав на дніпровські леси, який, очевидно, і був 
прийнятий за початок епохи Матуяма. Цей епізод виявлений у льодовикових відкла-
дах дніпровського зледеніння, звідки й походить його назва. За межами дніпровсь-
кого зледеніння його виділено під назвою Чеган. На підставі положення епізодів у 
розрізі, даних термолюмінесцентного та радіовуглецевого аналізу їх скорельовано з 
визначеними раніше епізодами палеомагнітної шкали: причорноморський з Ґетеборгом, 
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бузький з Лашампом, а прилуцький з Блейком, завадівський з зоною V. Достовір-
ність виділення епізоду Дніпро (Чеган) не викликає сумнівів. З огляду на складну 
палеомагнітну характеристику О.Н. Третяк, який виконував дослідження, узяв безпе-
рервний відбір зразків від прилуцького (включно) до завадівського горизонтів.  
Що ж стосується межі ортозон Брюнес–Матуяма, то її положення в підошві марто-

носького горизонту (над алювієм кіцканської тераси) обґрунтоване палеонтологгіч-
ними та палеомагнітними даними. Як відомо, косницька фауна молюсків, яка пред-
ставлена в алювії розрізу Роксолани, зіставлена з пізньотаманською фауною дрібних 
ссавців, виділеною за знахідками в ногайському горизонті. У відкладах ногайського 
горизонту та алювії кіцканської тераси виявлено епізод Харамільйо, який у розрізах 
Азербайджану простежено на межі середнього і верхнього апшерону [5]. Отже, мож-
на впевнено стверджувати, що верхня частина алювію кіцканської тераси і низи мат-
роноського похованого ґрунту відповідають відрізку часу між епізодом Харамільйо та 
верхньою межею епохи Матуяма. Між нею та пропонованою А. Цацкіним та ін. [11] 
межею розміщено 20 м лесів, розділених потужними червоно-бурими ґрунтами (див. 
рис. 1). З огляду на зазначене немає підстав переносити границю палеомагнітних 
ортозон Брюнес–Матуяма з підошви мартоноського горизонту до покрівлі Тясминсь-
кого. На наш погляд, автори зазначеної пропозиції механічно перенесли піки залиш-
кової магнітної інформації похованих ґрунтів Китаю [10] на розріз Роксолани, знех-
тувавши геологічними, палеонтологічними та палеомагнітними даними. 
Отже, відслонення неоплейстоценових субаеральних відкладів біля с. Роксолани є 

найповнішим розрізом лесової формації на півдні України. Його унікальність полягає 
ще й у тому, що в підошві лесово-ґрунтової серії визначено межу палеомагнітних 
епох Брюнес–Матуяма, а мартоноський похований ґрунт залягає на алювії з рештками 
дрібних ссавців ногайської фази розвитку таманського комплексу і косницької фауни 
молюсків. Тому з цим перенесення межі Брюнес–Матуяма в підошву прилуцького 
горизонту на підставі аналізу залишкової магнітної інформації не узгоджується з 
геологічними та палеонтологічними даними. 
Ідентифікація лесових і ґрунтових горизонтів розрізу Роксолани виконана на 

підставі геологічних, палеогеографічних даних і визначення віку радіовуглецевим та 
термолюмінесцентним методами. Водночас для уникнення можливих помилок назрі-
ла потреба вивчити стратотипи вітачівського, прилуцького, кайдацького, завадівсько-
го, лубенського і мартоноського горизонтів, окрім палеопедологічного, палеонтолог-
гічним, палеомагнітним та термолюмінесцентним методами. 
 

_________________ 
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THE KEY SECTION OF NEOPLEISTOCENE SUBAERIAL DEPOSITS NEAR 
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In the key section near Roxolany village there presented all Neopleistocene loess and palaeosol 
horizons, that one from lower layers beds on flood-plain facies of the Dnister Kitzkanian terrace 
alluvium. Alluvium contains mollusk remains of the Kitzkan fauna and small mammals of the No- 
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gaisk fauna of the Tamanian faunistic complex. The Brunes-Matuyama palaeomagnitic ortozone 
boundary is noted in the sole of the Martonosha palaeosol. 


